
 هل تعلم لالذاعة المدرسية 

مجموعة من أجمل المعلومات التي نقدمها لكم ضمن فقرة هل تعلم المخصصة لإلذاعة المدرسية بشكل جميل ومنوع وهذه أجمل  

 :المعلومات تاليًا

 .ندما ترتدي سماعة األذن لساعة واحدة مرة ع 700َهل تَعلم عدد البكتيريا في األذنين يتضاعف إلى ما يعادل  •

 ,َهل تَعلم أن كل إنسان يمتلك بصمة لسان مختلفة عن اآلخر، تماًما كما هي بصمات األصابع تختلف •

َهل تَعلم أنك إذا استطعت مشاهدة غروب الشمس من فوق سطح كوكب المريخ فإنك ستراه أزرق وليس برتقالي كما نراه من  •

 .كوكبنا

 .فنان فان كوخ لم يستطع سوى بيع لوحة واحدة في حياته وبثمن زهيد جدًاَهل تَعلم أن ال •

 .َهل تَعلم أن أكبر زهرة في العالم ضخمة جدًا وقد يصل حجمها إلى حجم إطار سيارة كامل •

 هل تعلم موضوعات منوعة

يحرص العديد من الطلبة على تقديم فقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية بشكل مميز وجميل لذا نورد لكم فقرة محملة بموضوعات منوعة فيما  

 :يأتي

 .َهل تَعلم أن بعض االفتراضات تقول أن األلماس هو مادة مصنعة كيميائًيا من بكتيريا مميتة وكربون •

لفين في ذات الوقت، يعود هذا لقدرتها على تحريك َهل تَعلم أن الحرباء هي الكائن الوحيد تقريبًا القادر على النظر باتجاهين مخت  •

 .عيونها بشكل مستقل

 .َهل تَعلم أن أكثر األسماء رواًجا وانتشاًرا في العالم هو اسم محمد •

 .َهل تَعلم أن التمساح هو الكائن الوحيد على هذه األرض والذي ليس له القدرة على إخراج لسانه من فمه •

  33دولة، وقارة أوروبا تحتوي على  33دولة، وأمريكا الالتينية فيها  48دولة، وقارة آسيا فيها  54فيها َهل تَعلم أن قارة إفريقيا  •

 .دولة

  

 هل تعلم لالذاعة المدرسية جديدة

باقة من أروع المعلومات التي نقدمها لكم بشكل جميل ومميز مناسبة لفقرة هل تعلم المخصصة لإلذاعة المدرسية بشكل جديد وجميل وهي  

 :كاآلتي

 .َهل تَعلم أن أنثى دب الباندا عندما تضع طفلها فإن حجمه يكون أصغر من حجم الفأر •

 .َهل تَعلم أنه تم استخدام وتقديم البصل الحلو كنوع من الحلويات عند الفراعنة القدماء •

أول من أطلقه   َهل تَعلم أن االسم الشهير الذي أطلق على مصر "أرض الكنانة" كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص هو •

 .عليها

 .ألف مرة 20َهل تَعلم أن كل إنسان بالغ يتنفس بشكل يومي لعدد مرات يبلغ  •

 .َهل تَعلم أن دولة إسبانيا هي أكثر دولة في العالم تحتوي على تنوع لغوي، فهي تضم العديد من اللغات المختلفة من حول العالم •

 فقرة هل تعلم لالذاعة المدرسية منوعة 



معلومات المناسبة لهذه  نحتاج من حين إلى آخر إلى تنويع معلوماتنا المخصصة لفقرة هل تعلم لإلذاعة المدرسية لذا فإننا نقدم لكم أجمل ال

 :الفقرة كما يلي

 .مليار رسالة إلكترونية حول العالم 205َهل تَعلم أنه وبشكل يومي يتم إرسال ما يقارب  •

 .َهل تَعلم أن سرعة األرض أثناء دورانها حول الشمس تساوي ثمانية أضعاف سرعة الرصاصة لدى انطالقها من فوهة السالح •

مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو مصعب بن   َهل تَعلم أن أول من هاجر من •

 .عمير بن هاشم بن عبد مناف

 .َهل تَعلم أن أقوى عضلة في جسم اإلنسان بأكمله هي عضلة الفك •

 .تجاوز تعداد سكان كوكب األرض من البشر سبع مليارات إنسان 2011َهل تَعلم أنه ومنذ العام  •

 


